
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 7 หมื่น
ลา้นบาทและครบก าหนดไถ่ถอนภายในปี 2568 ของธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” 
ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึการทีธ่นาคารมธีุรกจิ
สินเชื่อรถยนต์ที่มีความมัน่คงรวมถึงเงินกองทุนและรายได้ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ความ
แขง็แกร่งดงักล่าวมขีอ้จ ากดัจากธุรกจิการธนาคารของบรษิทัทีม่ขีนาดค่อนขา้งเลก็ 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

มีจดุแขง็ในด้านสินเช่ือรถยนตซ่ึ์งมีรายได้ท่ีกระจายตวัปานกลาง 

สถานะทางธุรกจิของธนาคารทสิโก้สะท้อนถึงจุดแขง็ของสนิเชื่อรถยนต์ซึ่งธนาคารมสี่วนแบ่งทาง
การตลาดอยู่ที่ระดบั 7.8% โดยอยู่ในอนัดบัที ่4 ของกลุ่มผูใ้หส้นิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในประเทศไทย
จ านวนทัง้สิ้น 18 รายในปี 2561 แต่โดยรวมแล้วธุรกิจการธนาคารของบริษัทยงัอยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

การกระจายตวัดา้นรายไดข้องธนาคารอยู่ในระดบัปานกลางเมือ่เทยีบกบัธนาคารอื่น โดยธนาคารมี
รายไดห้ลกัมาจากธุรกจิการปล่อยสนิเชื่อซึ่งมรีายไดด้อกเบี้ยสุทธแิละเงนิปันผลคดิเป็น 78% ของ
รายไดร้วมในปี 2562 แมก้ระนัน้ รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิยงัถอืว่าเป็นรายไดท้ี่มใิช่
ดอกเบี้ยจ านวนมากซึ่งมสีดัส่วนถงึ 32% ของรายได้รวมในปีเดยีวกนั ในส่วนนี้เป็นรายได้จากค่า
นายหน้าขายประกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิสนิเชื่อรถยนต์ของธนาคารซึ่งคดิเป็นสดัส่วน 48% ของ
ค่าธรรมเนียมและบรกิารรวม 

ธรุกิจสินเช่ือรถยนตย์งัคงเป็นธรุกิจหลกัในกลุ่มสินเช่ือรายย่อย 

ทรสิเรทติ้งคาดว่ากลุ่มทสิโกจ้ะยงัคงมุ่งเน้นการใชค้วามช านาญในการปล่อยสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
และสนิเชื่อที่มทีะเบยีนรถยนต์เป็นหลกัประกนัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อไป สนิเชื่อที่มทีะเบยีนรถยนต์
เป็นหลกัประกนัประกอบดว้ยสนิเชื่อทีอ่อกใหท้ัง้ทีธ่นาคารทสิโกแ้ละที่ บรษิทั ไฮเวย์ จ ากดั ซึ่งเป็น
บรษิทัลกูของกลุ่มภายใต้ชื่อ “สมหวงั เงนิสัง่ได”้ ธนาคารมกีารด าเนินกลยุทธ์เพิม่ผลตอบแทนโดย
ให้ความส าคญักบัสนิเชื่อที่มทีะเบยีนรถยนต์เป็นหลกัประกนัในระยะหลายปีที่ผ่านมา ท าให้ในปี 
2562 สนิเชื่อประเภทดงักล่าวของธนาคารมสีดัส่วนเพิม่ขึน้ถงึ 11.3% ซึ่งสูงกว่าการปล่อยสนิเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ซึ่งอยู่ที่ระดบั -1.3% ทริสเรทติ้งคาดว่าธนาคารจะมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มี
หลกัประกนัเป็นหลกัโดยเฉพาะสนิเชื่อที่มทีะเบยีนรถยนต์เป็นหลกัประกนัซึ่งให้ผลตอบแทนสูง
เนื่องจากความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่พิม่ขึน้และอตัราดอกเบีย้อยู่ในช่วงขาลง 

มีเงินกองทุนท่ีแขง็แกร่ง  

ในความเห็นของทริสเรทติ้งมองว่าธนาคารทิสโก้มีสถานะเงนิกองทุนที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ
ธนาคารพาณชิยไ์ทยทัง้หลาย โดย ณ สิน้ปี 2562 ธนาคารทสิโกม้อีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 อยู่ที่
ระดบั 17.4% โดยทรสิเรทติ้งประมาณการอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของธนาคารทสิโกอ้ยู่ทีร่ะดบั 
17%-18% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าโดยพจิารณาฐานจากสนิเชื่อทีห่ดตวัในปี 2563 ซึ่งจะกลบัมาเตบิโต
ทีป่ระมาณ 2% หลงัจากนัน้ และอตัราการจ่ายปันผลทีร่ะดบั 65%-75% ทัง้นี้ เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 
ของธนาคารมสีดัส่วนอยู่ที่ระดบั 72% ของเงนิกองทุนรวม ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพ
เงนิกองทุนทีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง 

รายได้ท่ีแขง็แกร่งช่วยส่งเสริมเงินกองทุน  

ทรสิเรทติ้งคาดว่าธนาคารทสิโก้จะคงความสามารถในการท าก าไรในระดบัสูงเพยีงพอทีจ่ะรองรบั
สภาวะความผนัผวนตามวงจรธุรกจิได้ แมว้่าสถานการณ์ดอกเบี้ยจะอยู่ในแนวโน้มที่ลดลง แต่

  

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 53/2563 
 17 เมษายน 2563 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 26/04/62  

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

30/04/56 A Stable 
13/05/54 A Positive 
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จติตราพรรณ ปันทะเลศิ 
jittrapan@trisrating.com 
 

นฤมล  ชาญชนะววิฒัน์ 
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ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารกย็งัสามารถคงอตัราผลตอบแทนไดด้จีากการเน้นการเตบิโตของสนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถยนต์เป็นหลกัประกนัซึง่ใหอ้ตัราผลตอบแทนทีด่ ีทัง้นี้ การมี
อตัราผลตอบแทนทีสู่งและการควบคุมคุณภาพทีด่ที าใหธ้นาคารมผีลก าไรทีแ่ขง็แรงจากดอกเบี้ยสุทธหิลงัหกัต้นทุนทางเครดติซึ่งอยู่ทีร่ะดบั 3.8% ในปี 
2562 โดยสงูกว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมทีร่ะดบั 2.1% ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าธนาคารจะคงผลก าไรจากดอกเบี้ยสุทธหิลงัหกัต้นทุนทางเครดติใหอ้ยู่
ในระดบั 3.1%-3.3% ไดใ้นระยะเวลา 2-3 ปีขา้งหน้า นอกจากนี้ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีอ่ยู่ในระดบัต ่ายงัช่วยส่งเสรมิอตัราการก าไรของธนาคารอกี
ดว้ย อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ของธนาคารทีร่ะดบั 1.8% ในปี 2562 นัน้สงูกว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณชิยไ์ทยซึง่อยู่ทีร่ะดบั 1.3% 
ทรสิเรทติ้งยงัประมาณการอตัราส่วนค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วมของธนาคารว่าจะอยู่ทีร่ะดบั 44%-45% และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม
ถวัเฉลีย่จะอยู่ทีร่ะดบั 1.3%-1.5% ในระยะเวลา 2-3 ปีขา้งหน้า 

คณุภาพสินทรพัยท่ี์เส่ือมถอยน่าจะระงบัได้ 

แมว้่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ หรอืโควดิ-19 ยงัไม่อาจจะประเมนิได ้แต่ทรสิเรทติ้งกเ็ชื่อว่าการบรหิารความเสีย่งทีด่ี
และนโยบายการขยายสนิเชือ่ทีร่ะมดัระวงั ตลอดจนมาตรการช่วยเหลอืลกูหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น่าจะช่วยลดผลกระทบดงักล่าวไดใ้น
ส่วนของค่าใชจ้่ายเครดติ ส่วนในดา้นคุณภาพสนิทรพัย์นัน้ อตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่รวมของธนาคารอยู่ทีร่ะดบั 2.4% ณ สิน้ปี 2562 ลดลง
จากระดบั 2.9% ณ สิน้ปี 2561 โดยสบืเนื่องมาจากการปรบัปรุงระบบการจดัชัน้และการรบัรูร้ายไดข้องสนิเชื่อประเภทผ่อนช าระทีเ่สรจ็สิ้นในไตรมาสที ่3 
ของปี 2562 ทรสิเรทติ้งคาดว่าธนาคารจะสามารถควบคุมคุณภาพสนิทรพัย์ในปี 2563 เอาไวไ้ดจ้ากการทีธ่นาคารมสีนิเชื่อในกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบ
โดยตรงไมม่าก เช่น กลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่คดิเป็นสดัส่วน 5% ของสนิเชือ่รวม ส าหรบัพอรต์สนิเชือ่เช่าซื้อส่วนใหญ่ของธนาคาร
นัน้เป็นการปล่อยกูส้ าหรบัการซื้อรถใหมซ่ึง่มคีุณภาพสนิทรพัยโ์ดยทัว่ไปอยู่ในเกณฑด์ ี

การพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากฐานลกูค้าเงินฝากรายใหญ่ลดลง 

สถานะเงนิทุนของธนาคารจดัว่าต ่ากว่าค่าเฉลีย่ธนาคารพาณิชย์ไทยอื่น ๆ จากการมสีดัส่วนของฐานเงนิฝากรายย่อยทีค่่อนขา้งน้อย อตัราส่วนบญัชเีงนิ
ฝากกระแสรายวนัและเงนิฝากออมทรพัย์ (Current Account-Savings Account -- CASA) ต่อเงนิฝากรวมยงัคงลดลงโดยมาอยู่ทีร่ะดบั 19% ณ สิ้นปี 
2562 จากระดบั 29% เมือ่ 1 ปีก่อน โดยเฉลีย่แลว้ค่าใชจ้่ายเงนิฝากและต้นทุนการระดมทุนของธนาคารอยู่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ไทยรายอื่น อย่างไร 
กต็าม สดัส่วนเงนิฝากต่อแหล่งเงนิทุนรวมของธนาคารยงัเพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 91% ณ สิน้ปี 2562 จากระดบั 79% ในช่วงสิน้ปีก่อน ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าการ
เพิม่ขึน้ของเงนิฝากประจ าและการลดลงของเงนิกูย้มืในช่วงเวลาทีผ่่านมานัน้เป็นผลมาจากการทีธ่นาคารต้องปฏบิตัติามเกณฑ์ของ ธปท. ในการด ารง
แหล่งทีม่าของเงนิใหส้อดคลอ้งกบัการใชไ้ปของเงนิ (Net Stable Funding Ratio -- NSFR) แต่กรณีดงักล่าวกเ็ป็นผลบวกต่อธนาคารโดยแสดงใหเ้หน็ว่า
ธนาคารลดการพึง่พาฐานลกูคา้เงนิฝากรายใหญ่ลง ทัง้นี้ ธนาคารมอีตัราส่วนสนิเชือ่ต่อเงนิฝากลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 109% ณ สิ้นปี 2562 จากระดบั 121% 
ณ สิน้ปีก่อนโดยเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิฝากและการคงอตัราการขยายสนิเชือ่ในระดบัเดมิ 

สภาพคล่องเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าสภาพคล่องของธนาคารทสิโกม้เีพยีงพอ โดยธนาคารมอีตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องต่อสนิทรพัย์รวมอยู่ทีร่ะดบั 19% ณ สิ้นปี 
2562 ในขณะทีอ่ตัราส่วนสภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio -- LCR)1 ของธนาคารอยู่ทีร่ะดบั 
134% ณ เดอืนมถุินายน 2562 ซึง่สงูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าแต่กอ็ยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณชิยไ์ทยทีร่ะดบั 179% ตามตวัเลขที ่ธปท. รายงาน 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

สมมตฐิานทีท่รสิเรทติ้งคาดการณ์ส าหรบัผลการด าเนินงานของธนาคารทสิโกใ้นระหว่างปี 2563-2565 เป็นดงันี้ 

 อตัราการเตบิโตของสนิเชือ่จะหดตวัในปี 2563 และจะเพิม่ขึน้ประมาณ 2% หลงัจากนัน้ 
 ตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 1.0%-1.2% 
 อตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่รวมจะอยู่ทีร่ะดบั 2.2%-2.4% 
 อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 จะอยู่ทีร่ะดบั 17%-18% 
 อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัหกัตน้ทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 3.1%-3.3% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าธนาคารทสิโกจ้ะยงัคงด ารงสถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิ
สนิเชือ่รถยนต์เอาไวไ้ด ้ตลอดจนรกัษาคุณภาพสนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในเกณฑท์ีด่ ีมรีายไดใ้นระดบัสงู และมเีงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่งต่อไปได ้

  

                                                           
1  เกณฑข์ัน้ต า่ของอตัราส่วนสภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรง (Liquidity Coverage Ratio -- LCR) อยู่ทีร่ะดบั 90% ในปี 2562 และ 
 100% ในปี 2563 
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ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติจะขึน้อยู่กบัความสามารถของธนาคารทสิโกใ้นการรกัษาความแขง็แกร่งของเงนิกองทุน รวมถงึเพิม่ความหลากหลายของธุรกจิ
การธนาคาร และ/หรอืเพิม่ความสามารถในการระดมเงนิจากแหล่งเงนิทุนทีม่คีวามมัน่คงได ้ในขณะทีอ่นัดบัเครดติอาจปรบัลดลงหากคุณภาพสนิทรพัย ์
เงนิกองทุน และความสามารถในการท าก าไรของธนาคารลดลงอย่างมนียัส าคญั  

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั1 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

1   งบการเงนิรวม 
2 รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
3 รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิ
4 ไมร่วมค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 

 
 

  

            -------------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------------ 
             2562 2561 2560 2559    2558 

สนิทรพัยร์วม   285,288 290,698 288,275 260,742 269,800 
สนิทรพัยเ์ฉลีย่  287,993 289,487 274,509 265,271 287,843 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  7,672 6,994 5,932 5,553 7,185 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั  239,272 237,209 245,607 221,978 234,769 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  10,081 11,052 10,709 7,501 5,570 
เงนิรบัฝาก  218,433 195,216 181,499 155,951 159,046 
เงนิกูย้มื2  22,549 53,590 67,492 69,370 77,582 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  31,303 30,323 28,925 27,444 25,815 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  30,813 29,624 28,184 26,629 24,909 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  11,761 11,794 10,848 10,236 9,440 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  3,185 4,129 3,791 3,561 3,695 
รายไดร้วม  14,946 15,923 14,639 13,797 13,135 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน4  7,809 7,396 6,495 5,406 4,586 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหนี้สญู  7,137 8,527 8,121 8,362 8,500 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า  636 2,390 2,760 3,740 4,870 
ก าไรสุทธ ิ  5,204 4,910 4,301 3,688 2,914 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  2,741 3,126 3,182 3,043 3,068 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน  7 440 20 12 24 
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ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย: % 

5   รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิ
6 งบการเงนิรวม 
7 รวมเงนิกูย้มืระหวา่งธนาคาร ไมร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั 
8 รวมเงนิกูย้มืระหวา่งธนาคาร 
9 หนี้สนิทางการเงนิทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- Banks Rating Methodology, 3 March 2020 
- Group Rating Methodology, 10 กรกฏาคม 2558 
    

            ----------------------------------ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------- 
             2562 2561 2560 2559    2558 

ความสามารถในการท าก าไร       
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   1.81 1.70 1.57 1.39 1.01 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้  3.65 3.65 3.55 3.50 2.92 
อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธ ิ  3.99 3.97 3.86 3.80 3.24 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  4.08 4.07 3.95 3.86 3.28 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้5/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.11 1.43 1.42 1.38 1.31 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ/ิรายไดร้วม  18.34 19.63 21.74 22.06 23.36 
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม  52.25 46.45 44.44 39.27 35.05 
โครงสร้างเงินทุน       
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ6  17.37 17.85 15.98 14.73 13.98 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่16  17.37 17.85 15.98 14.73 13.98 
อตัราเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง6  22.10 22.91 20.72 19.59 18.01 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อเงนิกองทุนรวม6  78.58 77.92 77.12 75.19 77.62 
คณุภาพสินทรพัย ์       
ตน้ทุนทางเครดติ  0.27 0.99 1.18 1.64 1.97 
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม7  1.88 2.18 1.84 1.98 2.62 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม  1.86 2.17 1.84 1.97 2.58 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  190.50 175.05 201.89 146.28 80.65 
แหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง       
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย/์เงนิรบัฝาก  18.69 29.39 37.73 35.73 32.38 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก8  109.03 121.49 135.29 142.31 147.58 
เงนิรบัฝาก8/หนี้สนิรวม  86.00 74.99 70.00 66.86 65.20 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิรบัฝาก8  23.76 30.77 27.20 27.19 22.45 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/หนี้สนิระยะสัน้9  22.81 27.33 20.22 19.40 16.01 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (TISCOB) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ในวงเงนิไมเ่กนิ 70,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2568 A 
- TISCO205B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 6,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
- TISCO208A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
- TISCO213A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,320 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A 
- TISCO223B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,220 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิ พ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้ รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสยีหายใ ดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรือการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


